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Letní prázdninová praxe studentů bakalářského studia oboru fyzioterapie 

V rámci studijních programů oboru fyzioterapie je povinností studenta vykonat letní 

odbornou prázdninovou praxi na rehabilitačním pracovišti v rozsahu 3 týdnů, tj. 120 hodin. 

K vykonání praxe si student volí pracoviště dle vlastního uvážení. Náplní praxe je seznámení 

s provozem a aktivní účast studenta při diagnosticko-terapeutickém procesu konkrétního RHB 

pracoviště. 

Studenti prvního ročníku jsou v rámci výuky vybaveni znalostmi o základech kineziologie 

a vyšetřovacích technik (goniometrické vyšetření, svalový test, kineziologický rozbor, 

vyšetření hypermobility, funkční testy páteře, antropometrické vyšetření), základech 

kinezioterapie zejména kondiční, z fyzikální terapie zásadách kontaktní elektroterapie 

a klasické léčebné masáže. 

Po druhém ročníku přistupují znalosti základů metod kinezioterapie, fyzikální terapie v plné 

šíři, masáží klasických i reflexních, základů technik měkkých tkání. 

Studenti jsou povinni vést pracovní výkaz o provedených výkonech, na základě kterého bude 

stáž započtena. Po skončení praxe potvrdí správnost vedoucí rehabilitační pracovník 

příslušného pracoviště. Formulář student získá na webových stránkách katedry. Formulář 

zařazený do Deníku odborné praxe spolu se studijním indexem slouží jako doklad studenta 

o jeho řádném studiu na FTK UP. 

V době výkonu odborné praxe se na stážující vztahují povinnosti studenta FTK UP a zároveň 

požadavky kladené pracovištěm, na kterém stáž vykonávají. Studenti podléhají pojištění, 

které zajišťuje FTK UP (odpovědnost za škodu jimi způsobenou, za škodu, která jim vznikla 

při praxi). Studenti nejsou schopni vykonávat jednotlivé úkony samostatně bez odborného 

dozoru. Na studenty se vztahují požadavky mlčenlivosti zdravotníka. Studenti jsou v rámci 

výuky podrobně seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany práce na rehabilitačním 

pracovišti. Toto obecné poučení je na pracovišti doplněno a místně specifické prvky a 

zapsáno do Deníku odborné praxe. 

 

Případné problémy spojené s uvedenou letní prázdninovou praxí studentů fyzioterapie FTK 

UP Olomouc konzultujte prosím s MUDr. Radmilem Dvořákem, Ph.D., katedra fyzioterapie 

(tel. 585 636 304, ev. kl. 63 03, e-mail radmil.dvorak@)upol.cz, nebo cestou sekretářky 

katedry p. Pružincové, tel. kl. 63 08) 
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